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1. SISSEJUHATUS
Käesoleva töö eesmärk oli koostada
sotsiaal-majanduslik analüüs MTÜ Arenduskoja piirkonnale, mille on moodustanud Tapa, Kadrina ja Vihula vald
Lääne-Viru maakonnast, Kuusalu vald ja
Loksa linn Harju maakonnast ning Ambla
vald Järva maakonnast. Analüüsi osade-

na on koostatud ülevaated piirkonna
asukohast, rahvastikust, ettevõtlusest
ja tööhõivest, tehnilisest ja sotsiaalsest
infrastruktuurist, piirkonna tähtsamatest
ressurssidest, kohalikust algatusest ja
väliskeskkonna mõjust piirkonnale. Lisaks on kokkuvõtlikult toodud välja piir-

konna konkreetsete vajaduste analüüs.
Analüüsi koostas on OÜ KT Europroject
Management konsultant Tiina Vilu.
Analüüs koostati ajavahemikus november
2007 – märts 2008.

2. ASUKOHT
MTÜ Arenduskoja koostööpiirkonda kuuluvad omavalitsused kolmest erinevast
maakonnast: Tapa, Kadrina ja Vihula vald
Lääne-Viru maakonnast, Kuusalu vald ja
Loksa linn Harju maakonnast ning Ambla
vald Järva maakonnast.
Koostööpiirkonna tegevus hõlmab kogu
maapiirkonda, kuigi piirkonda jäävad ka
linnad (Loksa linn administratiivse üksusena ja Tapa linn vallasisese linnana), on nad
määratletud koostööpiirkonnas maapiirkonnana.

JOONIS 1 MTÜ Arenduskoda koostööpiirkond

TABEL 1 Koostööpiirkonnas alljärgnevad omavalitsused koos oma allüksustega:

Asukohast tulenevad järeldused:
- Soodne asukoht nii oluliste infrastruktuuride kui turgude kauguse suhtes
- Looduskeskkonnast tulenevad eelised elukeskkonna valikul (rannik, metsad, hajaasustus, turvaline ja rahulik)
- Soodne asukoht tõmbekeskuste kontekstis (Tallinn, Rakvere)
- Suur pendelrände osakaal tööjõus, kuna suured keskused lähedal
- Sadama ja väikesadamate potentsiaal tänu asukohale
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3. RAHVASTIK

JOONIS 2 Rahvaarvu dünaamika piirkonnas aastatel 1990–2007, www.stat.ee

Koostööpiirkonna pindala on kokku ligikaudu 1 870 km². Koostööpiirkonna
rahvaarv seisuga 01.01.2007 oli 28 495
elanikku (7 % kogu Eesti maapiirkonna
elanikest). Keskmine asustustihedus piirkonnas on 15,24 in/km².
Rahvaarv on piirkonnas pärast Eesti taasiseseisvumist kiiresti kahanenud, esialgu
eelkõige väljarände, seejärel negatiivse
iibe tõttu. Viimastel aastatel on aga rahvaarvu vähenemine hakanud pidurduma.
Kõigile tegevuspiirkonna omavalitsustele,
nagu ka kogu Eestile, on tervikuna iseloomulik rahvastiku jaotuses soo järgi naiste
suurem osakaal – naiste osatähtsus on
52,5 % ja meeste osatähtsus 47,5 %.
TABEL 2 Rahvastik soo ja vanuserühmade järgi 01.01.2007 seisuga, www.stat.ee

Ülalpeetavate määr koostööpiirkonna
omavalitsustes on üle Eesti keskmise,
samas on see näitaja vähenenud 2006.

aastaga võrreldes 0,7%, Eesti keskmine
ülalpeetavate määr samas ajavahemikus
tõusis 0,3%.

TABEL 3 Ülalpeetavate määr koostööpiirkonna haldusüksuste lõikes, www.stat.ee

Siit tulenevalt on võimalik arvutada välja tööturusurve indeksit. Tööturusurve
indeksi arvutamiseks jagatakse rahvastik
vanuses 5-14 vanuses 55–64-ga. Tööturusurve indeks näitab, milline saab
olema järgnevatel aastatel jõuturule
sisenejate osakaal ja, mis see endaga
kaasa toob. Koostööpiirkonna omavalitsuste tööturusurve indeksite kõrvutamisel on näha kõikides indeksi väärtuse
vähenemist. Väärtuse langemine alla 1
näitab, et tööturule siseneb vähem inimesi, kui sealt prognoositavalt vanuse
tõttu välja langeb. Koostööpiirkonna
omavalitsused, kaasa arvatud Tapa ja
Kadrina vald, kus indeksi väärtus on
1,14, peavad järgnevatel aastatel kasutusele võtma meetmed elanike arvu
suurendamiseks.

TABEL 4 Tööturusurve indeks seisuga 01.01.2007, www.stat.ee

Rahvastikust tulenevad järeldused:
- Elanike arvu jätkuv vähenemine. Põhjusteks on eelkõige väljaränne piirkonnast
kui ka madal sündimus.
- Tööealiste, haritud ja aktiivsemate inimeste lahkumine, mis kahandab piirkonna arenguvõimalusi.
- Piirkond on suuremas osas hõredalt

asustatud, välja arvatud Tallinna lähiümbruse piirkond.
- Lähematel aastatel võib prognoosida
tööjõupuudust, sest tööjõuturule siseneb
vähem tööealisi elanikke, kui sealt vanuse
tõttu eeldatavalt lahkub.
- Rahvastiku rahvuseline koosseis tingib
selle, et piirkonnas on suur muukeelse-

te osakaal, mistõttu tuleb kaasata neid
arendustegevustesse eraldi sihtgrupina.
- Noorte osakaal on suhteliselt normaalne. Võtmeküsimuseks on piirkonna atraktiivsus ja aktiivsete tegevuste olemasolu,
et leida kohapeal tulevikus väljund.
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4. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE
Järgnevalt analüüsime MTÜ Arenduskoja
piirkonna ettevõtlust ja tööhõivet ehk
piirkonna majanduslikku jõudu.
Tööhõive
Tööjõu puhul ei saa analüüsitavas piirkonnas piirduda ainult koostööpiirkonnaga, vaid tuleb arvestada potentsiaalse
tööjõu hulka ka ümberkaudse piirkonna

tööjõud. Põhjuseks on suhteliselt levinud
pendelränne. Järgnevalt on analüüsitud
tööjõuturgu. Välja on toodud tähtsamad
tööhõive näitajad nagu töötuse, tööhõive ja tööjõus osalemise määr; tööjõu,
hõivatute ja töötute hulk; töötute arvu
dünaamika; tööturusurve indeks. Samuti
on iseloomustatud tööjõudu – selle jaotumist majandussektorite lõikes, tööjõu

haridustaset, palgataset ja sissetulekute
struktuuri.
Põllumajandusliku tootmise suurema
mehhaniseerituse tõttu on vabanenud
tööjõudu, kellest paljud on leidnud töö
muudes sektorites. Trendid näitavad
maapiirkondades pidevat langevat töötuse määra, samas on probleeme sobivate töökohtade vähesusega.

TABEL 5 15-74-aastaste hõiveseisund Eestis ja koostööpiirkonna maakondades 2006. aastal, www.stat.ee

1. jaanuaril 2007. aastal oli koostööpiirkonna omavalitsustes töötuna arvel
176 isikut, võrreldes 1. jaanuariga 2006.
aastal on töötute arv vähenenud 45,7%
(registreeritud töötuid oli 385). Registreeritud töötuse määr on kõige madalam
Vihula vallas, sest suurem on elanike osakaal vanusegrupis üle 75 eluaasta. Kõige
kõrgem on määr Tapa vallas, mis on seletatav piirkonna ettevõtluse põhitegevusala (raudteetransport) tabanud suurtest
reformidest viimastel aastatel.

TABEL 6 Elanikkond, tööealine rahvastik, registreeritud töötud ja töötuse määr koostööpiirkonna
omavalitsustes seisuga 01.01.2007, Tööturuamet

JOONIS 3 Töötute arvu dünaamika omavalitsuste lõikes aastatel 2005–2008, Tööturuamet

Töötute arv koostööpiirkonna omavalitsustes on üldiselt püsinud languse trendis, mõjutajaks piirkonna ettevõtluse põhilistes tegevusvaldkondades toimuvad
protsessid. Reformid Eesti Raudtee kohalikes depoodes mõjutasid Tapa vallas
töötute arvu suurel määral, samas on tänu

aktiivsetele tööturumeetmetele korraldatud töötute ümberõpet ja töötute arv on
langenud. Maakonnad on saanud tööjõu
arendamise projektide rahastamiseks
toetust Euroopa Sotsiaalfondi meede
1.3 raames, samuti rakendatakse töötuid
hädaabitöödel.
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Keskmine palk
Keskmine brutopalk koostööpiirkonna
maakondades oli 2006. aastal järgmine:
Harju maakonnas 10 837 krooni, Lääne-Viru maakonnas 7318 krooni, Järva
maakonnas 7 993 krooni. Eesti keskmisega (9 407 krooni) võrreldes oli koostööpiirkonna maakondadest ainult Harju
maakonna näitaja Eesti keskmisest näitajast kõrgem, mis on seletatav kõrgemini
tasustavate töökohtade koondumisega
pealinna ja selle lähinaabruse piirkondadesse. Keskmise brutokuupalga juurde-

kasvutempo võrreldes eelmise aastaga
oli Harju maakonnas 8%, Järva maakonnas
15,6% ja Lääne-Viru maakonnas 11,5%,
samas kogu Eesti keskmine näitaja oli
10,8%. Lühiajastatistikas mõõdetakse
keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka
ning tööandja sotsiaalmakseid, sotsiaalhüvitisi ja sotsiaaltoetusi palgatöötajatele. Keskmine tööjõukulu töötaja kohta
oli Harju maakonnas 12 559 krooni, Järva
maakonnas 9 237 krooni ja Lääne-Viru
maakonnas 8 465 krooni.

TABEL 7 Palk ja tööjõukulu Eestis maakondade lõikes 2006. aastal, www.stat.ee

TABEL 8 Ettevõtjad koostööpiirkonna haldusüksustes õiguslike vormide lõikes, www.stat.ee

Ettevõtlus
Maapiirkondade ettevõtluse arengule
avaldavad enam mõju madal asustustihedus ning pidev põllumajanduse osakaalu
langemine ettevõtluses. Eestis moodustavad põllumajandusega tegelevad ettevõtted 50% maapiirkonnas tegutsevate
ettevõtete üldarvust.
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350 ettevõtjat tegeleb piirkonna omavalitsustes põllu- ja metsamajandusega, 169
jae- ja hulgikaubandusega, 115 töötleva
tööstusega, 110 kinnisvara valdkonnas,
transpordiettevõtteid on piirkonnas 80,
ehitusvaldkonnas tegutseb piirkonnas 95
ettevõtjat. Ülejäänud ettevõtjad on jaotunud paljude teiste tegevusvaldkondade vahel.
JOONIS 4 Ettevõtete jaotus tegevuspiirkonnas tegevusalade lõikes 2007, www.stat.ee

TABEL 9 Ettevõtlusaktiivsus tegevuspiirkonnas seisuga 01.01.2007, www.stat.ee

Kõige enam ettevõtjaid 1 000 elaniku
kohta on tegevustööpiirkonna omavalitsustest Vihula vallas (109,8), seda nii FIEde (52,4) kui äriühingute (35,2) lõikes.
Kõige madalam on ettevõtlusaktiivsus
Loksa linnas, mis on ka tegevuspiirkonna
kõige väiksem omavalitsus – 1 000 elani-

ku kohta on ettevõtjaid 27,2, FIE-sid 2,6
ja äriühinguid 12,7. Loksa linnas on üks
suur tööandja, kus leiavad rakendust nii
linna kui ümbruskonna elanikud ning selline olukord ei soosi uute ettevõtete teket
piirkonda.

8
Järgnevalt on kirjeldatud iga piirkonda kuuluvate omavalitsuste ettevõtlust eraldi, iseloomustades piirkonna peamisi tegevusalasid, ettevõtluskeskkonna tugevaid ja nõrku külgi ning nimetatud piirkonna suuremad ettevõtted.
TABEL 10 Tegevuspiirkonna omavalitsuste ettevõtluse iseloomustus

Ettevõtluspiirkonnad ja tööstusalad
Ettevõtluskeskkonna parendamiseks on
koostööpiirkonnas arendatud ettevõtluse koondamist teatud piirkondadesse. Järgnevalt väike ülevaade piirkonna
omavalitsuste tööstusaladest.
Tapa tööstusala
Asukoht: Tapa linna edelaosas, Eesti
logistilises sõlmpunktis. Ristuvad Tallinna-Peterburi ja Moskvasse suunduvad
raudteed, Tallinnast 100 km (raudteel
70 km), Rakvere linnast 30 km, Tapa
sorteerimisjaama ühendab Muuga sadamaga 78 km raudteeliini.
Suurus: 50–60 ha
Tingimused: head kommunikatsioonid,
uus sissesõidutee, olemas vee- ja kanalisatsiooniühendus linna trassidega,
elektrivarustus kaetud uue kõrgepingeliini ja kahe alajaamaga. Tihe bussiühendus Rakvere linna ja teiste ümbritsevate
keskustega.
Tööjõuressurss: tööjõuareaal 25–30 tuh
inimest
Tööstusalal tegutseb Eesti suurim rendiladude omanik ja logistikaparkide arendaja AS RKK.
Soovitud kasutus: logistika- ja laondusettevõtted.
Kadrina tööstusala
Asukoht: Kadrina aleviku kirdeserval,
Tallinnast 90 km, Rakverest ja Tapalt 15
km, Kunda sadamast 35 km ja Loksa sadamast 60 km.
Suurus: 21,5 ha, tegutsevatele ettevõtetele kuulub 7 kinnistut suurusega 16,8
ha ja riigiomandis 2,84 ha.
Tingimused ja võimalused: keskkonnasõbralik tootmine, mitte tööjõumahu-

kas, maaküsimused ja kommunikatsioonidega liitumise tingimused lepitakse
kokku projektipõhiselt.
Tallinn-Narva ja Rakvere-Pärnu maanteede lähedus, head juurdepääsuvõimalused, korralikud siseteed, elekter 1200
kW, soojusenergia 70 MW/ööpäevas,
vesivarustus 150 m3 ööpäevas, vaba
heitvete ümbertöötlemise võimsus 400
m3 ööpäevas.
Soovitud kasutus: puittooteid valmistavad, puidu-, metalliklastri ettevõtteid
teenindavad ettevõtted.
Kadrina ettevõtlusala loomisesse on
kaasatud Kadrina vallavalitsus ja alal tegutsevad ettevõtted: puidutööstusest
on esindatud Flexa Eesti AS, Aru Grupp
AS ja Pixner OÜ, metallitööstusest HeTi
Pere OÜ, Brendalor OÜ ja Inmet OÜ,
ehitusmaterjalide tööstusest ThermiSol
OÜ.
Kuusalu valla arengukava kohaselt planeeritakse aastatel 2009–2010 tööstuspargi rajamine Kiiu-Kuusalu piirkonda.
Ambla vallas algatati 2006. aastal Käravete tööstusküla detailplaneering Märjandi külas. Planeeritav ala suurusega
8,28 ha on sihtotstarbeliselt jaotatud
50% osas äri- ja tootmismaaks. Vajalikud kommunikatsioonid alal puuduvad.
Veevarustus on planeeritud lahendada
Käravete asulas asuva Kingissepa puurkaevu baasil. Reovee puhastamiseks tuleb rajada reoveepuhasti, mis rahuldaks
nii planeeringuala kui Käravete asula vajadusi. Olemasolevate ja planeeritavate tehnovõrkude tarbeks on määratud
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustiku
koridorid laiusega 4 m.

Ettevõtluse olukorrast tulenevad järeldused:
- Töötute arv omavalitsustes on langenud, mis näitab elanikkonna suuremat
rakendatust ja heaolu üldist kasvu.
- Enamus ääre piirkondade omavalitsuste elanikkonnast on hõivatud põllumajandus- ja metsandussektoris, Tallinna lähedastes omavalitsustes on enim levinud
ettevõtete tegevusaladeks hulgi- ja jaekaubandus ning töötlev tööstus. Piirkond
on tuntud ka edukate põllumajandusettevõtete poolest.
- Ettevõtlusaktiivsus sõltub suuresti omavalitsuse geograafilisest asukohast ning
piirkonna pikaajalistest traditsioonilistest
tegevusaladest. Eriti problemaatiline on
vajaliku kapitali saamine ettevõtluse alustamiseks.
- Kuna töökohti kvalifitseeritud tööjõule
napib, siis tuleb toetada iseendale töö
andmist ja väikeettevõtete loomist.
- Olemasolevad ettevõtted võimaldavad
piirkonnas nn. klastrite moodustamist.
Näiteks põllumajanduse, puhkemajanduse, puidutootmise ja metallitöötlemise
valdkondades.
- Piirkonna tööturu olukorda mõjutab
osades omavalitsustes Tallinna lähedus –
suur pendelrände mõju. Kõrgharidusega
elanike ja töötajate vähesus, vaba tööjõu
vähesus ei soosi ettevõtluse arengut ega
töökohtade teket.
- Piirkonnas on toimivad ettevõtluspiirkonnad, millel on kõrge potentsiaal uute
ettevõtete tekkeks ja investeeringute
toomiseks tegevuspiirkonda.
- Palgatase on Eesti keskmisest madalam,
mida kaugemal Tallinnast asub omavalitsus. Väikesed sissetulekud ning suhteliselt
kõrged elamiskulud jätavad inimestele
vähe ressursse enese arenguks (vaba aja
veetmine, täiendõpe, reisimine jne.).
- Ettevõtluse mitmekesistamine ja paindlikumaks muutmine on piirkonnale oluline. Soodustada tuleks ühisturundust,
eelkõige kulude kokkuhoiu kui teadmiste
koondamise aspektist.
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5. TEHNILINE JA SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR
Teenuseid pakkuvad ettevõtjad on
aastakümnete jooksul oma tegevuse
tarbijaskonna puudumise tõttu maalt
ära viinud. See omakorda halvendab
elukeskkonda, sest maaelanikel tuleb
esma- ja tugiteenuste saamiseks läbida
oluliselt pikemaid vahemaid, kusjuures
seda raskendavad kehvad ühistranspordivõimalused ning mitte väga heas
korras olev teede infrastruktuur.

ELAMUMAJANDUS
Koostööpiirkonna omavalitsustes domineerivad paljukorterilised elamud, mis on
ehitatud 1970- ja 1980-ndatel aastatel
kolhooside ja sovhooside aegu põhiliselt
oma töötajatele. 1990-nadtel aastatel
erastati neid korterite kaupa senistele üürnikele. Viimaste aastate probleem seoses
korterelamute halva tehnilise seisukorraga
on hakanud lahenema, sest elavnenud on
korteriühistute moodustamine ja ühistege-

vuse tulemusena on aktiivsed korteriühistud
asunud elamuid renoveerima. Elamumajanduse arengut tegevuspiirkonnas soosib ka
elamuehituseks vaba maa olemasolu ja detailplaneeringute algatamine, aktiivsemad
on selles tegevuses Tallinnale lähemad omavalitsused. Paljud noored pered soovivad
looduslähedasemat elukeskkonda, samuti
on kinnisvara hinnad mõnevõrra madalamad võrreldes Tallinnaga. Järgnevas tabelis on toodud ülevaade MTÜ Arengukoda
koostööpiirkonna valdade kinnisvaraturust.

TABEL 11 Ülevaade koostööpiirkonna omavalitsuste kinnisvaraturust, väljavõte www.kv.ee seisuga 25.03.2008

Kinnisvaraturg ei ole hetkel aktiivses
faasis, samas ei ole see kaasa toonud
vabade korterite ja eramute hindade
suurt langust. Kinnisvara realiseerimise
aeg on pikenenud ligi 6 kuud võrreldes
2006. aastal valitsenud olukorraga.
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TÄNAVAD JA TEED

TABEL 12 Kohalike teede ja tänavate pikkus koostööpiirkonna omavalitsustes seisuga
31.12.2007

Teede ja tänavate võrk on koostööpiirkonna valdades enamjaolt välja arendatud, samas on palju kruusakattega teid
ja suur osa asfaltteedest on amortiseerunud. Igal aastal kulutavad vallad sadu
tuhandeid kroone teehooldusesse, et
hoida kohalikud teed ja tänavad korras.
Piirkonda läbivad riigi suuremad tugiteed
ja olulised riigimaanteed, raudteeliin Tallinn-Peterburi läbib Kuusalu ja Kadrina valda. Ühiseks probleemiks on lahendamata
tiheasustusega alade ja neid ühendava
kõnni- ja jalgrattateedevõrk, puudulik
liikluskorraldus ja selle märgistus.

SOOJAMAJANDUS
Tsentraalse soojusega on varustatud piirkonna omavalitsuste suuremad keskused.
Katlamajades kasutatav kütus on erinev:
maagaas, põlevkiviõli, hakkepuit. Probleeme tekitab küttesüsteemide ehitus- ja
projekteerimiskvaliteet, trassides on suured soojakaod, puudulikud reguleerimisja sulgemisvõimalused. Paljukorterilistes
elamutes vajavad paljud soojasõlmed
rekonstrueerimist, elamud üldist soojustamist.

TABEL 13 Soojamajanduse näitajad koostööpiirkonna omavalitsustes seisuga 2006
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VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
Tsentraalse vesivarustuse ja kanalisatsiooni ning puhastusseadmetega on
MTÜ Arenduskoda koostööpiirkonnas
varustatud suuremad keskused, talud
ja eramajad on varustatud puur- või
salvkaevudega. Reovete kogumiseks
kasutatakse kogumiskaeve. Ainult Kadrina, Kuusalu ja Tapa vallas on veevarustuse ja kanalisatsiooni operaatorfirma
100% valla omanduses, teistes valdades on veetrasside ja pumbamajade
omanikud eraettevõtted. Ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arengukava puudub
Loksa linnal ja Vihula vallal. Elanikkonna
madal elatustase pärsib trasside väljaehitamise liitumiskohtadest, samuti
kogumiskaevude keskkonnanõuetega
vastavusse viimist.

TABEL 14 Veemajanduse näitajad koostööpiirkonna omavalitsustes 2006. aasta

14
ELEKTER, SIDE, GAAS

15
SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR
Kõigis piirkonna valdades on tagatud
alus- ja põhihariduse omandamine, gümnaasiumihariduse omandamine on tagatud Kuusalu (2 keskkooli), Kadrina, Tapa
vallas (eesti ja vene õppekeelega) ning
Loksa linnas (eesti ja vene õppekeelega). Tapa linnas asub ka riiklik erikool
kasvatuse eritingimusi vajavatele poistele
vanuses 10–18 eluaastat, kooli õppekee-

leks on vene keel. Huvihariduse andmist
teostavad muusikakoolid Tapal, Kadrinas,
Kuusalus ja Loksal.
Piirkonna omavalitsustes on loodud
elanikele võimalused saada esmatasandi tervishoiuteenust, olemas ülevaade
abivajajatest. Tapa linnas asub AS Tapa
Haigla, mis on esimene erastatud haigla,
aktsionärideks on enamus haigla arstid.
Sotsiaalse infrastruktuuri osas on hool-

dekodud Kadrina, Kuusalu ja Tapa vallas,
sotsiaalkeskus Kuusalu vallas, õpilaskodud
Kuusalu ja Kadrina vallas, noortekeskus ja
noortetoad Kuusalu vallas, noortetoad
Kadrinas, Tapal. Kuusalu valla territooriumil
asub ka riiklik erihoolekandeasutus Valkla
Hooldekodu. Piirkonna omavalitsuste
ühiseks mureks on elanikkonna vananemine, sellest tingitud hooldekodu kohtade
ebapiisavus, sotsiaalkorterite vähesus ja
olemasolevate kehv seisukord.

Tehniliste ja sotsiaalsete infrastruktuuride ja teenuste olukorrast tulenevad
järeldused:
- Piirkonna omavalitsused on suhteliselt
arenenud infrastruktuuriga, mida toetab
hea geograafiline asukoht ja suurte magistraalide ning raudtee lähedus.
- Teede ja tänavate võrgustik hea, kuid
vajavad investeeringuid nende hooldamiseks ja remondiks (tolmuvabaks muutmine, asfaltteede halb olukord).
- Läbivaks probleemiks on tehniliste
seadmete (keskküte, vesivarustus- ja kanalisatsioon, puhastusseadmed jne) moraalne vananemine.
- Enamus trassidest on amortiseerunud,

uusi trasse ehitatud vähe (rekonstrueerimistööde kõrgest maksumusest tulenevad
puudulikud finantseerimisvõimalused).
- Kinnisvara hinnad on keskmised, samas
on pikenenud vara realiseerimise aeg.
- Tehniliselt amortiseerunud korruselamute puhul ei võimalda neis elavate inimeste sissetulekud investeerida kokkuhoidlikematesse lahendustesse. Puuduvad ka
koostöö valmidus ning tahe oma ümbrust
muuta.
- Suur osa teenustest on üldiselt kättesaadavad kõikides suuremates keskustes.
Probleemiks on avalike teenuste ning
elukondlike teenuste kättesaadavus ääremaadel ja piirkonniti külades.

TABEL 15 Teenuste ülevaade koostööpiirkonnas
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6. PIIRKONNA TÄHTSAMAD RESSURSID
VEEVARUD

METSAVARUD

LOODUSRESSURSID

MTÜ Arenduskoda omavalitsused jäävad
Viru, Harju ja Pandivere põhjavee alamvesikondade aladele. Piirkonnas on pinnaja põhjavesi omavahel seotud. Põhjavee
varud moodustavad sademetest ja sulavetest. Osa maasse imbunud veest väljub
maapinnale uuesti allikatena. Osa veest
neeldub aga jõgede sängides uuesti
põhjavette. Põhilisteks reostusohtlikeks
objektideks põhjaveele on:
- mittekorras kütusemahutid ja –tanklad;
- mittekorras prügilad;
- mittekorras pestitsiidide ja väetiste
laod;
- nõuetele mittevastavad sõnnikuhoidlad;
- valesti rajatud reovee imbsüsteemid;
- amortiseerunud kanalisatsiooni rajatised;
- ilma puhastussüsteemideta tootmisettevõtted ja asulad.

Maakatastri seisuga 25.03.2008 registreeritud katastriüksustest moodustasid
metsamaad MTÜ Arenduskoda koostööpiirkonna omavalitsustes järgmiselt:
- Tapa vald 8,4 tuh ha;
- Kadrina vald 13,1 tuh ha;
- Vihula vald 26,4tuh ha;
- Kuusalu vald 36,3 tuh ha;
- Loksa linn 50,2 ha;
- Ambla vald 6764,1 ha.

Maavarade poolest on tegevuspiirkonna
omavalitsused suhteliselt rikkad, leidub
järgmisi maavarasid: turvas, lubjakivi, ehitusliiv, kruus, savi, põhjaveevaru on märkimisväärne.

Kuusalu vald on tegevuspiirkonna ja ka
Harju maakonna üks metsarikkamaid omavalitsusüksusi – metsasus 61%, mistõttu
on mets Kuusalu valla üks olulisemaid
ressursse, seda nii keskkonnakaitselisest,
puhkemajanduslikust kui ka metsamajanduslikust aspektist. Kuusalu valla territooriumist on kaitsealad 35,092 ha, mis
moodustab 49,6% kogu valla pindalast.
Viimastel aastatel on suurenenud metsauuendustööde maht kogu piirkonnas nii
metskondades kui erametsaomanike ringis, mis näitab metsaomanikes toimunud
arusaamist metsauuendamise vajalikkusest. Sellele on suuresti kaasa aidanud ka
riigipoolsed toetused.

PÕLLUMAA
TABEL 17 Maade sihtotstarbed koostööpiirkonna omavalitsustes 2008. aastal

KULTUURI- JA ARHITEKTUURIVÄÄRTUSED
Tegevuspiirkonna omavalitsused on rikkad ajaloo- ja kultuuripärandi poolest.
Omavalitsuste haldusterritooriumil asub
mitmeid kultuuri- ja arhitektuuriväärtusi.
Tapa vallas asub ajaloolise Põhja-Järvamaa ainukene muinaslinna ase – Jäneda
linnamägi. Vanast asustusest annavad tunnistust arvukad kultusekivide rühmad ja
kalmed. Jäneda mõisahoone on tuntud
nii kirjandus- kui haridusloost – üle poole
sajandi õpetati selles hoones põllumehi.
Samuti väärib tulevikus hoolt ja tähelepanu ajalooline raudteearhitektuur Tapal,
Lehtses ja Jänedal.
Vihula valla tähtsamateks arhitektuurimälestisteks on Palmse, Sagadi ja Vihula mõisad. Teistest arhitektuurimälestistest olulisemad on Käsmu Meremuuseumi hoone,
Ilumäe kabel, Toolse linnusevaremed jt.
Ajaloomälestistest on vallas olulisemad
Käsmu kalmistu, Palmse näljakangrud,
Esku kalmistu jt.
Kadrina vald on huvitava ja rikkaliku
kultuuriloolise minevikuga. Ka tänapäeval hinnatakse siin kõrgelt traditsioone,
vaimsust, isetegevust, seltsielu. Rikkalik
ajaloo-, arhitektuuri- ja looduspärand on
järgmine:
· Arbavere mõis (peahoone, mõisa park)
· Hulja mõis (peahoone, mõisa park)
· Hulja kalmistu
· II maailmasõjas hukkunute ühishaud
(Kadrina)
· Kadrina kirikuaed ja kalmistu (kabel,

piirdemüür)
· Kadrina kirik
· Vabadussõja mälestussammas (Kadrina)
· Arnold Friedrich Johann Knüpfferi
(1777–1843) haud (Kadrinas)
· Kihlevere mõis (peahoone, mõisa park,
mõisa tall-tõllakuur, mõisa ait, kelder)
· Linnus (Neeruti) ja linnus „Sadulamägi“
(Neeruti)
· Neeruti mõis (peahoone, mõisa park,
allee, valitsejamaja, kelder, sõiduhobuste
tall, tööhobuste tall, mõisa karjalaudad,
mõisa ait)
· Kalmistu „Surnumägi“ (Tokolopi)
· Udriku mõis (peahoone, mõisa park,
mõisa piirdemüürid, kasvuhoone, viinavabriku varemed, mõisa karjalaudad,
meierei, kelder)
· Undla mõis (peahoone, mõisa park,
teenijatemaja)
· Viitna kõrtsihoone
· Vohnja mõis (peahoone, mõisa park,
kuivati, viinavabrik, meierei, mõisa karjalaudad, sepikoda, ait)
· Kolu mõis
· Mälestuskivi hukkunud sõduritele (Kadrina).
· Emakeeleausammas (Kadrina)
· Fr.R.Kreutzwaldi sünnikoht Jõepere külas
Lisaks arvukalt kultusekive, kivikalmeid,
vanu asulakohti, ohvrikive.
Kuusalu vald
· Kuusalu Püha Laurentsiuse Kirik ja Kuusalu pastoraat
· Kolga mõisakompleks
· Kiiu Vasallinnus
· Kiiu mõis
· Kuusalu kalmistu (Vabadussõja mäles-

tussammas, Eduard Ahrensi haud jpt)
· Kuusalu Lauritsakivi
· Kuusalu Pajulinn 9. sajandi algusest
· Võnsi männik
· Tülivere tamm
· Loo vesiveski
· Turje kelder
· Hundikangrud
· Muuksi linnus
· Kahala hiiemets ja järv
· Veljo Tormise sünnikodu
· Majakivi ja teised suured kivid Juminda
ja Pärispea poolsaartel
· Nõmmeveski juga ja Vasaristi juga
· Kaunid liivarannad: Valkla, Salmistu, Andineeme, Tsitre, Leesi
Loksa linn
1930. aastal ehitatud Loksa punasest tellisest bussijaama hoone. Hoone projekt
tehti spetsiaalselt bussijaama ehituseks
ning samal aastal kuulutati ta ka ilusamaks
bussijaamaks Eesti Vabariigis. Muinsuskaitse all on Loksa kirikuaed. Väärtuseks
on omanäolise arhitektuuriga kultuurikeskuse hoone (ehitatud 1953). Mälestusmärkidest – Vabaduse mälestusmärk.
Ambla vald
EELK Ambla Maarja kirik. Ambla Maarja kirik on vanim sakraalehitus Järvamaal. Ehitamist alustati 13. sajandi keskpaiku, kirik
valmis 1270-ndatel. Kirik on kolmelööviline. Tornikiiver (kõrgus 49,5 m) pärineb
1857. aastast, restaureeriti 1975. aastal.
Altaripildi on maalinud Karl Siegmund
Walther 1849. aastal. Kirikus ja kirikuaias
on üle viiekümne kunstimälestise, sh Anton
Starkopfi kavandatud Vabadussõja monument (avati 1925, taastati 1990) ja marmorist hauamonument „Poiss mooniga”.
Aravete Külamuuseum. Aravete Külamuuseum asub Kurisoo mõisa 19. sajandi
alguses ehitatud peahoones. Muuseum
avati 1989. aastal mõisahoone kolmes
toas 250 eseme väljapanekuna. Tänaseks
on väljapanekus näha üle 2500 museaali,
kokku on muuseumis üle 15 000 eseme.
Sisustatud on tuletõrjetuba, mõisatuba, klassituba, raadiotuba, käsitöötuba,
kolhoosituba, näitusetuba, stagnatuba,
katusealune taluelamine. Näitusetoas
eksponeeritakse käsitöö- ja kunstiväljapanekuid.
Järvamaa kõrgeim punkt Reineveres. Reineveres looduslikult kaunis kohas, endise
Nõukogude Liidu raketibaasi kunagisel
territooriumil asub Järvamaa kõrgeim
punkt: 136,08 m merepinnast (võrdluseks Albu vallas asuv Valgehobusemägi
106,5 m). Raketišahtid on kaetud loodusliku haljastusega. Paik on sobiv pikniku- ja
telkimiskohana.

7. KOHALIK ALGATUS
Kui elanikke vähe ja ettevõtlusega tegelemine
väheaktiivne, on oluline kohaliku kogukonna sisemine tugevus. Selles osas on toimunud maaelanike koondumine. MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonnas on üle 180 küla, piirkonnas tegeleb
umbes 226 kolmanda sektori asutust ja/või organisatsiooni sealhulgas ka külade arendamisega ning eluolu parandamisega piirkonnas.
Uuringud ja küsitlused näitavad, et on mõningased koostöö puudused omavalitsuste, mittetulundussektori ning ettevõtjate vahel. Seega
tuleb soodustada kogukonna kõigi osapoolte
kaasamist kohaliku arengu üle otsustamisse ning
piirkonna arendamisse.
TABEL 18 Piirkonnas registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused (Riigi Infosüsteemide Keskuse väljavõte 16.04.2008)
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TABEL 19 Koostööpiirkonna kandid

Ülevaate taotlemisaktiivsusest annab Kohaliku omaalgatuse programmi raames toetatud projektide nimekiri piirkonnas
(3 viimast aastat)
TABEL 20 Kohaliku omaalgatuse programmist toetust saanud ühendused koostööpiirkonnas
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Kohaliku omaalgatuse olukorrast tulenevad järeldused:
- Külades on säilinud mitmesugused traditsioonid ja toimuvad erinevad üritused.
- Olulisemateks probleemideks on kooskäimiskohtade ja lastemänguväljakute vähesus,
elanikkonna vananemine, aktiivsuse ja vastutustunde puudumine, internetileviku probleemid, puudulikud ühistranspordi lahendused, teede halb olukord.
- Probleemiks on kujunenud elanikkonna üldine passiivsus, kohatine vähene algatusvõime.
- Erinevate huvigruppide kaasatus väike nii
piirkonna arendamisse kui teadlikkuse suurendamisse.
- Muukeelse elanikkonna vähene sulandumine ühiskonda, seltsitegevuse madal seis.
- Noorte kaasamine kasin ja noorteorganisatsioonide väike arv.

8. VÄLISKESKKONNA MÕJU PIIRKONNALE
Piirkonna üldise arendamise ning strateegiliste valikute kontekstis on vajalik hinnata ja
arvesse võtta väliskeskkonnast tulenevaid
mõjusid. Eelkõige võimalusi ja ohte. Need
võivad mõjutada oluliselt strateegia tulemuslikkust koostööpiirkonnas.
Kõige olulisemaks suunaks on järjest suurenev globaliseerumine, mille mõjul tihenevad majandussuhted riikide vahel. Inimeste
ja kaupade liikumise, koostöö ja rahvusvahelise suhtluse taustal suureneb turismi ja
puhkemajanduse osakaal, millest koostööpiirkond võiks eesmärgikindla arendamise
ja suureneva rahvusvahelise tuntuse kaudu
rohkem kasu saada. Suurimaks lisandväärtuse andjaks on koostööpartnerite kaasamine piirkonna väliselt, mis võimaldavad
saada piirkonda otseselt nii rahalisi vahen-

deid (erinevad fondid, programmid jms.)
kui ka teadmisi, oskusi ja kogemusi (ehk
inimressursi arendamise pool).
Võtmeküsimuseks on uute teadmiste ja
tehnoloogiate kaasamine piirkonna väliselt,
et leida võimalusi kohapealsete olemasolevate ressursside säästlikuks kasutamiseks
(trendiks ju energiakandjate defitsiit ja kallinemine).
MTÜ Arenduskoja piirkonna kontekstis on
suure mõjuga ka integratsiooniprobleemide teravnemine (eelkõige Eesti-Vene
suhted) ning sellega seonduvate rahvuskonfliktide lahendamine. Suures osas mõjutab väliselt ka piirkonnas toimuvat sõjaväe kohalolek (Tapa Väljaõppekeskus),
mis mõjutab oluliselt piirkonna julgeolekut kui ka mainet.

9. PIIRKONNA VAJADUSED LÄHTUVALT ANALÜÜSIST
Kokkuvõtteks võib öelda järgmist, et
MTÜ Arenduskoja koostööpiirkonda iseloomustavad alljärgnevad probleemid:
- Ettevõtluse ühekülgsus, ettevõtjate vähesus ning ettevõtluse arendamiseks toetusmeetmete vähesus.
- Kvalifitseeritud tööjõu puudus ja samas ka
tööpuudus.
- Ideede ja tegijate (eestvedajate, aktivistide) puudus, valdav ükskõiksus ja lootmine
kellelegi teisele.
- Madal noorte ettevõtlusaktiivsus ja piirkonna üldiselt madal atraktiivsus noorte seas.
- Vahendite ja ressursside puudus (eelkõige
mõeldud rahalisi vahendeid).
- Vähene koostöö nii erinevate sektorite vaheline (avalik, ettevõtjad ja kolmas
sektor) kui ka omavaheline (näiteks ettevõtjate koostöö, eelkõige ühisturunduse
aspektist).

- Puudulikud või tagamata elukondlikud
teenused (kohati), kaubandus, pangandus,
külamajad jms.
- Sotsiaalse infrastruktuuri kohatine puudumine ja halb kvaliteet.
- Piirkonna identiteedi küsimused ja piirkonna reklaam, atraktiivsus.
- Tehnilise infrastruktuuri halb olukord.
- Ühistranspordi puudulik korraldus.
- Kohapealsete töökohtade puudumine, samas ka tö öjõupuudus.
- Puhke- ja turismiobjektide korrastamine
ja tähistamine puudulik. Aktiivsete tegevuste arendamise puudulikkus puhkajatel
ja turistidel.
- Piirkonna inimressursi arendamine ning erinevate huvigruppide kaasamine.
- Koostöö arendamine ning partnerluse soodustamine piirkonna teadlikumaks
muutmisel ja kogemuste saamisel.

